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Capelle aan den IJssel, 19-06-2020       

 

Aan alle leden (en/of ouders) van ACZ, 

Uitnodiging (uitgestelde) Algemene Ledenvergadering 

Woensdag 1 juli 2020 

 

Sporthal de Lijster adres: Lijstersingel 20, 2902 JB Capelle aan den IJssel 

 

Inloop vanaf 19:00 uur, start vergadering 19:30 uur 

 

Agenda punten: 

1. Opening van de vergadering 

2. Vaststelling notulen ALV 2019 (zie bijlage); 

3. Financieel jaarverslag 2019 (ter plekke uit te reiken); 

4. Begroting 2020; 

5. Vaststellen contributie 2020/2021; 

6. Vacatures; 

7. Taskforce ACZ 2020; 

8. Nieuw Zwembad; 

9. Rondvraag. 

*************************************************************************** 

 

 

Beste leden van ACZ, 

 

Wij nodigen alle leden (en/of hun ouders/verzorgers) van ACZ uit voor de (uitgestelde) 

algemene ledenvergadering (ALV) 2020. Deze ALV is gepland op woensdag 1 juli 2020. De 

algemene ledenvergadering is, meer nog dan andere jaren, van groot belang voor alle leden. 

Wij willen u vriendelijk verzoeken tijd vrij te maken en te komen. 

 

In het afgelopen jaar is er veel gebeurd. De afdelingscommissies hebben verantwoording 

afgelegd aan het bestuur, door middel van een rapportage op punten in het beleidsplan. Het 

aftredende bestuur over 2019 rapporteren. 

 

Het gehele dagelijks bestuur van ACZ is voornemens af te treden. Er zijn derhalve vacatures 

voor alle vier functies: 

• Voorzitter 

• Secretaris 

• Penningmeester 

• Communicatie, Sponsoring, Ledenwerving & -behoud 



19-06-2020 Uitnodiging voor ALV op 01-07-2020 Pagina 2 van 4 

Wij vragen dan ook om iedereen die zich kandidaat wil stellen, zich te melden bij Glenn 

Vyent, op secretatis@acz-capelle.nl. Omdat deze uitnodiging helaas iets vertraagd naar u is 

verstuurd is het verzoek om u uiterlijk 8 dagen voor de ALV aan te melden, zodat er tijdens 

de vergadering gestemd kan worden. Ook voor informatie omtrent de functie kunt u contact 

opnemen met het aftredende dagelijks bestuur of met Willeke Thoen. 

 

In het eerste half jaar van 2020 hebben een aantal organisatorische en financiële aspecten 

de aandacht een zogenaamde “taskforce ACZ 2020” gehad. Nadat het nieuwe bestuur is 

gekozen zal een vertegenwoordiger van die “taskforce” daarover, op hoofdpunten, wat 

vertellen. Ook zullen we bespreken wat ACZ verwacht te gaan doen in de komende 

maanden, richting de ingebruikname van Aquapelle en de rest van 2020 daarna. In bijgaande 

bulletin “Berichten van de bestuurstafel (3)” kunt u alvast wat over deze onderwerpen lezen, 

zodat u voorbereid naar de ALV kunt komen. 

 

ACZ en de verhuurder van de vergaderzaal zullen ervoor zorgen dat alle maatregelen in het 

kader van Corona zullen worden gerespecteerd. Maar vooral rekenen wij er op dat alle 

bezoekers de regels (onder andere van 1,5 meter afstand houden) zullen respecteren. Het is 

in deze bijzondere periode uitermate belangrijk dat we tevoren weten wie er daadwerkelijk 

zullen komen op de ALV van ACZ. U moet zich daarom persoonlijk per mail aanmelden voor 

deelname aan de ALV bij secretaris@acz-capelle.nl. Mocht u onverhoopt klachten krijgen 

die kunnen duiden op een besmetting met COVID-19, dan verzoeken wij u uitdrukkelijk om 

thuis te blijven en niet naar de ALV te komen. U kunt een ander lid machtigen namens u te 

stemmen. Gebruik daarvoor het hierbij meegestuurde machtigingsformulier. 

 

Bij binnenkomst treft u een intekenlijst aan, graag even invullen. De koffie en thee staan 

voor u klaar. 

 

Wij rekenen op uw komst en op enthousiaste kandidaten voor het bestuur van ACZ. 

 

Namens het aftredende en het interim-bestuur van ACZ. 

 

 

 

 

Willeke Thoen 
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Capelle aan den IJssel, 19-06-2020       

 

 

Machtiging formulier ALV 01-07-2020 

Naam:  

Adres:  

Postcode:  

Woonplaats:  

Afdeling:  

Datum:  

  

Geeft hierbij de machtiging aan:  

Om namens mij, zo nodig, een stem uit te brengen tijdens de Algemene 

Ledenvergadering van ACZ-Capelle 01-07-2020, aan: 

Naam:  

Handtekening (afwezig) lid:  

Handtekening gemachtigde:  
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Notulen Algemene Ledenvergadering ACZ (Algemene Capelse Zwemvereniging) 
27 maart 2019. 

Aanwezig:  H. van Hulst, L. Hansum, Herma Sijzier, J. Luthart, B. v.d. Rest-Luthart, C.J.A. Spaans, E. 

Spaans, M. van Leeuwen, T. Henkens, R. Slappendel, A. v.d. Stel, S. Slappendel, J.M. Jongeneel, I. 

Kranendonk, N. Maas-Tournier, W, Thoen, R. Tiggeloven, M. Schallenberg, B. Spaans, F. v. Rijn, E. van 

der Werf. 

1. Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

2. Notulen  28-03-2018:   Mirjam, BHV nog steeds niet op orde. ACZ moet zelf voor BHV’ers  zorgen. 

Er moet wel altijd een BHV’er aanwezig zijn.  

Hr. Jongeneel:  sponsoren. Heeft de aandacht, gaat meer tijd aanbesteed worden. 

Deze kanttekeningen in aanmerking genomen, worden de notulen aangenomen. 

3. Fin. jaarverslag:  Henry geeft uitleg, hoe het afgelopen jaar is verlopen.  De salariskosten zij 

gestegen. De kosten van het badwater zijn ook gestegen.  

Frank, ligt de cijfers van teruglopende ledental toe.  Het is een landelijke trend.  Dit jaar 2019 

moet er beter  gestuurd worden op het innen van de facturen.  Zodat er minder afgeschreven 

hoeft  te worden.   Het financieel jaarverslag  wordt rondgestuurd.  (concept) 

2018 geen rode cijfers. 

4.  Begroting 2019. 

Opti sport heeft het  badwater met 3% verhoogd.  Contributie 2020 gaat met 3% omhoog 

De verwachting is dat dit jaar de kosten omhoog gaan en de inkomsten omlaag.  Er is dus weinig 

ruimte om extra activiteiten te doen.   Ook  zijn  er in 2020 geen sponsorinkomsten. 

Wel gaat er gekeken worden of er extra subsidies binnengehaald kunnen worden. 

ACZ, is wel gekwalificeerd om diploma A,B,C.D,  te geven. 

5. Vaststellen contributie 2019/2020. 

De contributie gaat per 01-01-2020 met 3% omhoog.  

Er gaat onderzocht worden of op automatische incasso over kunnen gaan. 

6.  Leden kascommissie:  Ardi v.d. Stel en Rowena Tiggeloven. 

Er ontstaat een discussie over het feit of het wel nodig is dat er kascommissie nog controleert. Er 

wordt ook een accountantsverklaring afgegeven, dat maakt een kascontrole in principe 

overbodig.  

7.  Nieuw zwembad. 

Het zwembad is in aanbouw.  Op 4 punten in het nieuwe zwembad zijn onderwatercamera’s 

aanwezig. Zowel voor synchroon als voor wedstrijd,  die kunnen hiervan gebruikmaken om hun 

techniek te kunnen bekijken en verbeteren.   Er komt ook  een beweegbare bodem in een van de 

twee baden .  Het zwembad moet is in april 2020 klaar. Zwem klaar is het na de zomervakantie 

van 2020. De vraag wie de exploitatie is gaat doen, is nog onduidelijk. 

De gemeente zal in de loop van dit jaar hierover beslissen.  ACZ wil wel een waterpolo afdeling 

op gaan zetten. 

De afspraken met Opti sport gelden niet meer in het nieuwe zwembad. ACZ mag dan ook A en B 

gaan geven.  

8. Rondvraag:     -     S. Slappendel,  iedere afdeling blijft in gebreken voor wat betreft  de 

facturering.  Lijsten niet op orde.    -  hoelang blijft Henry van Hulst nog voorzitter.   Henry is van 

plan om 2020 af te treden.  Henry gaat actief op zoek naar opvolger. 

Rowena:   -  doet het bestuur iets aan ledenwerving ?      Het is op dit moment moeilijk om een 

goede actie op touw te zetten. Veel verenigingen hebben hetzelfde probleem, teruglopende 

ledenaantallen. 

Bianca:   uitnodiging  ALV per afdeling rond sturen.   Gaan we doen. 


